
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabina Konečná 

 

 

 

 

 

 

Evropský rok aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity 2012 v České 

republice a Německu 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Sabina Konečná 

Vedoucí práce: Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.  

 

 

Rok obhajoby: 2014 



   

 

Bibliografický záznam 

 

Konečná, Sabina. Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 

2012 v České republice a Německu. Praha, 2014. 74 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. 

Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva M. 

Hejzlarová, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity 2012 v České republice a Německu je popsat a porovnat přístup 

těchto dvou zemí ke jmenované iniciativě Evropské unie. Společnost se stále 

více musí potýkat s dopady demografického stárnutí, které ovlivňuje nejen 

samotné seniory, ale i ostatní členy populace. Zasahuje jak do ekonomiky, tak i 

do života větších či menších komunit. Nadnárodní organizace věnují této 

problematice velkou pozornost. Výjimkou není ani Evropská unie, která 

iniciuje nejrůznější akce za účelem plnění nastavených cílů pro členské země. 

Jednou z nejvýraznějších byl Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity 2012. Autorka se zaměřuje na srovnání postojů těchto dvou 

sousedních zemí, tzn. především na konkrétní vytyčené cíle a opatření, za 

pomoci kterých by se tyto cíle měly naplnit, to vše v souladu s Evropskou unií. 

Odhaluje tak nejen rozdíly, které lze mezi Českou republikou a Německem 

v tomto ohledu najít, ale i jisté společné prvky. Součástí této práce je i popis 

vlivu evropeizace, o které se v poslední době mluví stále častěji v souvislosti 

s evropskými integračními procesy.   

 

 



   

Abstract 

The aim of thesis European Year for Active Ageing and Solidarity between 

Generations 2012 in Czech Republic and Germany is to describe and compare 

the approach of these two countries to the said initiative of the European 

Union. The society increasingly has to deal with the effects of demographic 

aging, which affects not only the seniors, but also other members of the 

population. It affects both the economy and life in larger or smaller 

communities. International organizations devote a lot of attention to this issue. 

The European Union is not an exception. It initiates various actions in order to 

accomplish set targets for member countries. One of the most prominent was 

the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 

2012. Author focuses on the comparison of positions between the two 

neighboring countries, ie. mainly to set out specific objectives and measures, 

which would help these goals were fulfilled, all in accordance with the 

European Union. It reveals not only differences which may be between the 

Czech Republic and Germany in this regard to find, but also some common 

elements. Part of this work is the description of the impact of Europeanization, 

which has recently been talking more and more often in the context of the 

European integration process. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 
výzkumného tématu 

 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat konceptem aktivního stárnutí 

podle Evropské unie, jeho cíli a prostředky, kterými těchto cílů dosáhnout. 

Zdůvodním, proč je důležité dívat se na stáří jako na plnohodnotnou životní 

etapu a to i ve vztahu k pracovní aktivitě a za pomoci komparačních metod 

srovnám situaci v České republice s ostatními zeměmi Evropské unie 

s důrazem na nalezení možných nejefektivnějších opatření pro budoucí vývoj. 

 

2. Teoretická východiska 
Společnost se stále více musí potýkat s problémem, kterým je její stárnutí a 

stále větší podíl obyvatel vyšší věkové kategorie. Tato problematika se týká 

nejen samotných seniorů, ale i obyvatel v produktivním věku, jelikož následky 

spojené se stárnutím populace dopadají na společnost v celém jejím rozsahu.  

 Z pohledu zcela opačného se však jedná o úspěch – je to výsledek 

zdravějších životních podmínek a úspěchů medicíny, které snižují předčasnou 

úmrtnost. Přesto je nutné brát tyto změny i jako výzvu ke změně. Rychlé 

stárnutí evropské populace v nadcházejících desetiletích a blížící se důchodový 

věk generace, která se narodila během populační exploze, vede k tomu, že se 

lidé stanou součástí stále starších společností, ve kterých by mohlo docházet 

k mezigeneračním tlakům či otevřeným střetům mezi generacemi. Evropská 

unie, jakožto nadnárodní aktér, stanovila ve svém konceptu aktivního stárnutí 

cíle, kterých by jednotlivé země měly dosáhnout pro zachování funkční, 

prosperující společnosti. Součástí tohoto plánu bylo vyhlášení loňského roku 

jako roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který se snaží tomuto 

možnému negativnímu vývoji předejít. Klíčem je podpora aktivního stárnutí 

napříč všemi životnímu aspekty za účelem stárnout zdravě a nezávisle.  

 Aktivní stárnutí začíná na pracovišti. Podle průzkumu Eurobarometr by 

třetina Evropanů po dosažení důchodového věku ráda zůstala zaměstnána, i 



   

když třeba ne na plný úvazek. Takovou příležitost však v současné době 

mnoho obyvatel EU nedostává.  

 

3. Cíle bakalářské práce 
Cílem bakalářské práce je komplexní shrnutí a komparace vybraných 

oblastí politiky aktivního stárnutí v České republice a vybraných zemí 

Evropské unie, jejichž opatření budou v tomto ohledu nejúspěšnější. Mezi 

vybrané oblasti patří: zaměstnání a uplatnitelnost – nabídka a dostupnost 

pracovních míst a celoživotního vzdělávání, riziko chudoby a ochrana lidských 

práv – prevence proti diskriminaci na základě věku. 

Ve své práci se pokusím mimo jiné odpovědět na otázku, jaká opatření 

politiky aktivního stáří jsou nejefektivnější, shrnout hlavní nedostatky této 

politiky v ČR a navrhnout scénář možného budoucího vývoje se zaměřením na 

úspěšná opatření v této oblasti.  

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  
 

Výzkumné otázky:  

V čem vidí evropská komise hlavní cíle konceptu aktivního stárnutí? Jakými 

prostředky jich dosahovat? 

Jaká jsou nejefektivnější opatření v oblastech politiky aktivního stárnutí 

v rámci celé EU? 

Jaká opatření v ČR v porovnání s EU chybí a dala by se zde realizovat? 

 

Hypotézy: 

  

V rámci EU existují země, které mají politiku aktivního stárnutí lépe 

rozvinutou než ČR. 

Zavedená opatření v oblastech aktivního stárnutí nejsou stejně efektivní ve 

všech státech EU.  

 

 



   

5. Metody a prameny 
 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na studium literatury a dokumentů, 

které budu následně analyzovat pomocí komparačních metod. 

 

 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 
1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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1 Úvod 

Populace stárne. Tento nezvratný jev se stal jednou z nejdiskutovanějších 

otázek několika posledních desetiletí. Zasahuje totiž různou měrou všechny 

země světa. Je něčím, na co je třeba reagovat. Nutně zde vyvstává potřeba 

takové společnosti, která se s demografickými změnami dokáže vyrovnat, 

takové, která dokáže přijímat problémy a zabývá se jejich řešením. I když se 

 na první pohled může zdát, že jsou s demografickým stárnutím populace 

spojené jen potíže, můžeme ho naopak vnímat jako šanci – je zde příležitost 

pro vybudování „dlouhověké společnosti“.
1
  

Tato příležitost nezůstává bez odezvy. Reagují na ni jak místní sdružení, 

tak i nadnárodní organizace. Jednou z těchto organizací je Evropská unie, 

jejímž členem je naše země od 1. května 2004.
2
 I Česká republika se musí 

vyrovnávat se stárnutím obyvatelstva. Prognózy říkají, že do konce 21. století 

může nastat pokles počtu obyvatel až na 6,1 milionu osob – v důsledku 

prodlužování délky života a nízké porodnosti by v roce 2060 měly osoby starší 

65 let tvořit 34% podíl české populace, v roce 2101 by se průměrný věk měl 

přiblížit hranici 50 let.
3
 Česká republika se v tomto ohledu nijak nevymyká 

vývoji dalších států EU. Pro účely srovnání jsem si v rámci této práce vybrala 

našeho západního souseda, tedy Německo. To bývá často předkládáno jako 

ukázkový demografický model. Zatímco na začátku 21. století připadaly 

na každého člověka staršího 60 let necelé 2,2 osoby v produktivním věku, již 

během příštího desetiletí by se tento poměr měl snížit na 1 : 2.
4
  

V této práci jsem se rozhodla srovnat Českou republiku a Německo 

vzhledem k iniciativě, kterou je Evropský rok aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity, tedy rok 2012, vyhlášený Evropskou unií. Zaměřuji 

se především na opatření v obou zemích, která by měla vycházet z dlouhodobě 

                                                 
1 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 225 s. Sociologie (Grada). 
ISBN 978-802-4738-505. 
2 Česká republika v EU: Historie vstupu ČR do EU Co všechno předcházelo vstupu ČR do EU?. Evropská komise 
[online]. 2012 [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm 
3 Čechů ubyde a zestárnou. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cechu_ubyde_a_zestarnou_20130723 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cechu_ubyde_a_zestarnou_20130723
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nastavených cílů pro kvalitnější život seniorů. Snažila jsem se obě země 

srovnávat vždy na základě podobných ukazatelů, aby bylo srovnání co nejlépe 

pochopitelné a interpretovatelné. Mírně jsem se tak odklonila od původního 

tématu a to hlavně z toho důvodu, že mnou původně zamýšlené téma bylo 

pojato příliš široce, tudíž jsem ho raději konkretizovala a zaměřila se 

na specifičtější oblast související s politikou aktivního stárnutí společně s tím, 

že jsem pro komparaci zvolila pouze dvě země.  

 

 

                                                                                                                                 
4 Trendy demografického vývoje. Fakta o Německu [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/cz/spoleenost/main-content-08/trendy-demografickeho-vyvoje.html 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/spoleenost/main-content-08/trendy-demografickeho-vyvoje.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/spoleenost/main-content-08/trendy-demografickeho-vyvoje.html
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2 Cíle a výzkumné otázky 

Cílem této práce je popsat a porovnat přístup České republiky a Německa 

vzhledem k nastaveným cílům Evropského roku aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity 2012, a následně vztáhnout výsledky této komparace 

k teorii evropeizace.  

Zaměřuji se především na veřejněpolitické dokumenty. Ty obsahují spíše 

plány do budoucna než již existující normy, a porovnávám také figurující 

instituce a organizace v obou zemích.  

K objasnění této problematiky využívám převážně legislativní dokumenty a 

to jak na úrovni národní, tak i nadnárodní pro komplexní pochopení a popsání 

celého rámce.  

 

Mé výzkumné otázky jsou:  

1 Jak je aktivní stárnutí vymezováno?  

2 Jaké jsou cíle Evropského roku 2012 v ČR a v Německu? 

3 Jaké jsou klíčové veřejněpolitické dokumenty vážící se k Evropskému 

roku 2012? 

4 Jaké instituce na těchto veřejněpolitických dokumentech pracovaly?  

5 Lze najít společné faktory uchopení Evropského roku 2012 v ČR a 

Německu? 

6 Lze na příkladu uchopení Evropského roku 2012 pozorovat projevy 

odpovídající teorii evropeizace?   
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3 Metodologie a metody výzkumu 

Ve své práci využívám komparativní výzkumný design, který mi na základě 

srovnávání umožňuje najít rozdíly mezi vybranými zeměmi, tedy Českou 

republikou a Německem. Celkově by se komparace dala definovat jako obecné 

srovnávání dvou či více textů, teorií, přístupů, apod., na základě předem 

stanovených kritérií.
5
 Komparativní metoda ve veřejné politice má vzhledem 

k využití např. v politologii nebo sociologii svá specifika. Pokud srovnáváme 

ve veřejné politice, nemusí nám vždy nutně jít jen o deskripci či explanaci, 

tedy o popis a vysvětlení rozdílů, ale často zde díky srovnávání praxí jiných 

zemí či regionů můžeme objevit inspiraci pro řešení vlastních problémů. 

Komparace tak může být vhodným nástrojem pro pochopení situace ve své 

zemi, ukazuje i jiná možná řešení a odhaluje trendy ve vývoji dané politiky 

v širším měřítku.
6
  

Této analýze podrobuji především veřejněpolitické dokumenty, jako jsou 

akční plány, ustanovení vlády, opatření, předpisy, apod. V nich pracuji 

s primárními daty, což jsou taková data, která byla nově shromážděna 

ke specifickému účelu.
7
 

 

 

3.1 Veřejněpolitické dokumenty (VPD) 

Veřejněpolitickými dokumenty mohou být strategie, koncepce, vize, plány, 

programy, zákony nebo právní normy. Charakteristické je pro ně to, že mají 

jasného autora, datum a místo vzniku.
8
  

Pro účely této práce využívám především strategické veřejněpolitické 

dokumenty. Ty nejsou přímo závazné, spíše se využívají pro lepší orientaci a 

                                                 
5 ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, s. 71. ISBN 80-86429-40-7. 
6 Současné metodologické otázky veřejné politiky. Vyd. 1. Editor Martin Nekola, Hana Geissler, Magdalena Mouralová. 
Praha: Karolinum, 2011, 305 s. ISBN 978-802-4618-654. 
7
 KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 143. ISBN 978-80-247-1359-5. 

8 VESELÝ, Arnošt, Zuzana DRHOVÁ a Marta NACHTMANNOVÁ. Veřejná politika a proces její tvorby. Co je "policy" a jak 
vzniká. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2005, s. 13. Studie CESES, 8/2005. 
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inspiraci – co nejpřesněji definují cíle a možné cesty k jejich dosažení. Oblast, 

na kterou je určitá strategie zaměřená, by neměla být popisovaná na základě 

institucionálního nastavení, ale měla by se odvíjet právě od vymezení 

problému.
9
 

 

 

3.2 Obsahová analýza 

Veřejněpolitické dokumenty podrobuji tzv. obsahové analýze. Jedná se 

o takovou analýzu dokumentů a textů, která má za cíl rozkrýt jejich vlastnosti 

či témata s ohledem na položenou otázku.
10

 Existuje zde nejasnost ohledně 

toho, zda se jedná o metodu kvalitativní či kvantitativní. Pro moji práci je 

relevantní spíše pojetí kvalitativní, jelikož se zaměřuji na srovnání dvou zemí 

na základě úzce vymezeného tématu.   

 Obsahová analýza je často pojata jako soubor různých metod, zároveň 

se také dá s jinými metodami kombinovat, v čemž může být spatřena její 

výhoda a široká škála využití.  

 

                                                 
9 VESELÝ, Arnošt, Zuzana DRHOVÁ a Marta NACHTMANNOVÁ. Veřejná politika a proces její tvorby. Co je "policy" a jak 
vzniká. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2005, s. 15-16. Studie CESES, 8/2005. 
10

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 387. ISBN 80-7367-040-

2. 
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4 Teoretická východiska 

4.1 Teorie evropeizace 

Svou práci vztahuji k teorii evropeizace. Současné evropské politické systémy 

jsou vystaveny tlaku, který plyne z procesů evropské integrace. Začal se tak 

rozmáhat pojem, kterým je právě evropeizace. Ta se, jako většina nových 

pojmů, teprve formuje a její význam se upřesňuje. Pomalu se však stává 

běžnou součástí českých výzkumů v oblastech jako je politologie, evropská 

studia nebo mezinárodní vztahy, přičemž je zde zřejmá pluralita možného 

záběru. Primárně se však používá pro popis změn domácích politických 

institucí a procesů a konkrétních politik evropských zemí v souvislosti 

s procesem evropské integrace.  

Evropeizace však bývá také popisována jako důsledek první a druhé 

světové války – Evropa byla rozdělena na západní a východní blok, přičemž 

západní byl amerikanizován, zatímco ve východním docházelo k sovětizaci. 

V dnešní době tyto dva vlivy nahradil právě vliv evropeizace, tudíž na ni není 

nahlíženo jen v pozitivním světle. 

I přes to všechno však existuje dominantní názor související právě se 

zmíněnou evropskou integrací – dochází k rozvoji struktur vládnutí 

na evropské úrovni, což se projevuje na tvorbě politických, sociálních a 

právních institucí. Postup evropské integrace tak pravděpodobně ovlivňuje 

politiky jednotlivých evropských zemí a to nejen těch, které jsou již členskými 

státy Evropské unie, ale i těch, které se v ní neangažují vůbec.
11

 Evropeizace 

tak může zahrnovat jak široké spektrum problémů od politických ambicí se 

snahou o vytvoření silné a jednotné Evropy přes propagaci a přijetí určitého 

životního stylu, tradic či politickým principů, tak i poněkud užší okruhy, které 

se věnují převážně dopadům integračních procesů v různých sférách státu a to 

přímo v souvislosti s Evropskou unií.  

                                                 
11 Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní 
politologický ústav, 2005, s. 12-19. ISBN 8021038659. 
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Je však třeba zmínit, že evropeizace rozhodně není synonymem 

pro evropskou integraci. Evropeizace čerpá z dopadů integračních procesů 

ve vnitřním prostřední států.
12

 

Evropeizace se dá tedy chápat i tak, že mezi EU a ostatními státy Evropy 

dochází k přenosu a sdílení hodnot a norem, institucí a „osvědčených“ 

přístupů. Dochází tak k vytvoření souboru hodnot, norem a vzorců chování, 

které jsou všeobecně akceptovány celou Evropskou unií a stávají se inspirací i 

pro nečlenské země.
13

 Evropa tak podle teorie evropeizace začíná být stále více 

propojována, legislativní nastavení se vzájemně prolínají a získávají podobný 

charakter.  

Na základě současného pojetí evropeizace lze identifikovat několik 

možných reakcí států na evropeizační výzvu. První z nich je absorpce, 

tzn. přijetí evropeizační výzvy bez větších změn domácích podmínek, dále 

transformace, což je skutečné přijetí podnětů plynoucích z evropeizace, 

netečnost, která naopak přijetí změny postrádá, a stažení se, tj. odvrat směrem 

k méně evropeizovaným řešením než na začátku.
14

 

 

 

4.2 Teorie path dependence 

Vedle evropeizace ve své práci využívám i teorii path dependence. Ta byla 

primárně vytvořena pro ekonomii v souvislosti s vysvětlením procesu evoluce 

technologií. Myšlenkou tohoto konceptu bylo, že jeden nebo několik malých 

otřesů v průběhu vývoje může být příčinou pro změnu celého běhu dějin.
15

 

Obecně by se tak dalo říci, že path dependence vyjadřuje závislost současného 

stavu věcí na událostech z minulosti. V původním, ekonomickém zaměření, se 

                                                 
12 ZEMANOVÁ, Štěpánka. Výzkum europeizace - aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy. 2007, vol. 

42, no. 4, s. 29-51. Dostupný také z WWW: <http://mv.iir.cz/article/view/277>. ISSN 0323-1844. 
13 BACHMANN, Klaus a El bieta STADTM LLER. The European Union's neighbourhood challenge: transborder 

cooperation, migration and europeanization. Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 10. ISBN 
9788322931523. 
14 Česká politika v Evropské unii: evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 79. Sborníky (Mezinárodní politologický ústav), sv. č. 29. ISBN 
8021040769. 
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tak path dependency dá vyložit tak, že ekonomika, její struktura a výkonnost 

jsou závislé na svém historickém vývoji. Ten je tedy pro tuto teorii klíčový – 

path dependence říká, že na historii záleží.
16

  

 V podstatě se dá na path dependence nahlížet dvěma způsoby. První 

z nich vidí v této teorii pouze slabou roli závislosti současného stavu 

na minulosti. Druhý způsob přikládá závislosti mnohem větší roli. Říká, že 

mezi současností a minulostí je silné pouto, tzn. že události, které se udály 

v minulosti, udávají směr příštího vývoje, tj. toho, co prožíváme v současnosti. 

Pokud bychom se na path dependence dívaly druhým způsobem, dalo by se 

dokonce říci, že podle věcí, které se udály v minulosti, je možné odhadnout 

vývoj do budoucna.  

 Tato teorie ovšem nenašla své využití pouze v souvislosti s ekonomií, 

uplatňuje je jak v politice, tak i například v sociologii. Často se používá 

pro historické srovnávací analýzy vývoje kulturních, politických i 

společenských institucí. Díky tomu, že má mnoho dimenzí, je její využití 

takřka neomezené. 

 Pro účely mé práce by tak path dependence mohla být využita v tom 

významu, že současná podoba politiky aktivního stárnutí jak v České republice, 

tak i Německu, je závislá na tom, jak tato politika vypadala v minulosti. 

Vzhledem k tomu, že politika aktivního stárnutí je poměrně novým 

fenoménem, nedá se zde příliš vycházet z toho, že obě země měly dosti 

provázanou historii, což by mohlo znamenat, že by se nastavení této politiky 

mělo shodovat.  

                                                                                                                                 
15 Quarterly Journal of Political Science: Path Dependence [online]. 2006 [cit. 2014-05-05]. ISSN 1554-0634. 

Dostupné z: http://faculty.washington.edu/jwilker/571/571readings/Page.pdf 
16 NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change, and economic performance. New York: Cambridge 
University Press, 1990, s. 100. ISBN 0521397340. 

http://faculty.washington.edu/jwilker/571/571readings/Page.pdf
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5 Vymezení pojmů 

Zkoumání politiky aktivního stárnutí s sebou přináší i pro tuto oblast specifické 

pojmy. Zde tedy popíši ty nejdůležitější, se kterými v rámci této práce pracuji.  

Prvním z klíčových pojmů je senior. Jeho definice však není jednoduchá. 

Statistická definice seniora podle věku není u nás ani jinde ve světě jednotná – 

dá se tedy říct, že věk není výchozím kritériem pro zařazení osoby do kategorie 

„senior“. Často se tento pojem spojuje s odchodem do důchodu, synonymem 

pro seniora by se tedy mohl stát pojem „důchodce“. Pro účely VPD 

souvisejících s aktivním stárnutím je v České republice senior vymezen jako 

osoba, která dosáhla statutárního věku potřebného k odchodu do řádného 

starobního důchodu bez ohledu na to, zda starobní důchod pobírá či nikoliv.
17

 

Ne vždy jsou tak senioři ale chápáni. Pro zajímavost – přesnou definici 

neobsahuje ani český právní řád. Celkově by se tak pro účely této práce dal 

senior definovat jako člověk nad 60 let v závislosti na svých individuálních 

charakteristikách. Přesný věk je obtížně definovatelný vzhledem 

k rozdílnostem odchodu do důchodu u jednotlivců. 

S pojmem senior úzce souvisí pojem stáří. To je životní fází člověka, které 

je ohraničené dvěma časovými body – horní věkovou hranici představuje smrt, 

spodní nelze zcela přesně definovat. Jevy a procesy, které se stářím souvisí, 

přicházejí totiž do života člověka postupně a jedná se o individuální 

záležitost.
18

 Pojem stáří však bývá podobně jako senior spojován s odchodem 

do důchodu. 

Dalším pojmem je generace. ,,Generace jsou velké sociální skupiny, které 

spojují určité znaky, především sociálního charakteru.“
19

 Generaci tak tvoří 

osoby, které navzájem něco spojuje a naopak se najde něco, co je oproti 

mladším či starším lidem diferencuje.  

                                                 
17 MPSV: Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Dostupný online. 
18 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 14. Sociologie (Grada). 
ISBN 9788024738505. 
19 SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 28. Sociologie (Grada). 
ISBN 9788024738505. 
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V souvislosti především s německými opatřeními také pracuji s pojmem 

gerontologie. Tento obor se zabývá problémy souvisejícími se stářím. Součástí 

gerontologie je geriatrie – ta se zaměřuje na nemoci ve stáří.
20

 

                                                 
20 Pojem gerontologie. ABZ slovník cizích slov [online]. 2005 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/gerontologie 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/gerontologie
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/gerontologie
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6 Aktivní stárnutí 

Celkově se téma mé bakalářské práce týká oblasti aktivního stárnutí, kterému 

jsem věnovala samostatnou kapitolu. Jejím obsahem je tedy to, jak je samotný 

pojem vnímám velkými nadnárodními organizacemi, a to především se 

zaměřením na Evropskou unii.  

 

 

6.1   Aktivní stárnutí podle světových institucí 

6.1.1    Aktivní stárnutí podle Světové zdravotnické organizace 

(WHO) 

Pojem aktivní stárnutí byl přijat koncem 90. let Světovou zdravotnickou 

organizací v souvislosti s narůstajícími projevy stárnutí populace. WHO aktivní 

stárnutí definuje jako celoživotní projekt, který primárně neodkazuje k fyzické 

aktivitě, ale spíše k zajištění možnosti participovat na dění ve společnosti 

ve všech fázích života.
21

 Slovo „aktivní“ se zde vztahuje k další účasti 

v sociálních, ekonomických, kulturních či společenských aktivitách.
22

 V tomto 

pohledu se aktivní stárnutí nevztahuje pouze k individuálnímu stylu života 

seniorů, ale zdůrazňuje i zapojení seniorů mezi ostatní členy rodiny či 

komunity – dalo by se tedy chápat jako poměrně široký pojem, který se 

vztahuje především ke zlepšení životních podmínek seniorů. 

 

 

                                                 
21 Active Ageing. A Policy Framework. WHO [online]. 2002 [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?ua=1 
22 Ageing and Life Course: What is "active ageing". World Health Organization [online]. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?ua=1
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/
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6.1.2    Aktivní stárnutí podle Organizace spojených národů (OSN) 

Organizace spojených národů vydala zásady, podle kterých se dá aktivní 

stárnutí chápat jako koncept péče, který vyžaduje změnu přístupu k seniorům. 

Zásady péče o seniory podle OSN byly přijaty Valným shromážděním OSN 

(rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Klíčovým cílem těchto zásad je jejich 

začlenění do vládních programů jednotlivých členských zemí. Obsahují 

následující témata: nezávislost, zařazení do společnosti, péče, seberealizace a 

důstojnost. 

 

Klíčové body zásad podle OSN
23

: 

 

1. Nezávislost 

 

Senioři by měli 

a. mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdravotní péči na 

základě zajištění příjmu, podpory rodiny a společnosti a svépomoci; 

b. mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem zajišťujícím 

příjem; 

c. mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak rychle bude probíhat jejich 

odchod z pracovního života; 

d. mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým programům; 

e. žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné osobním preferencím 

a měnícím se schopnostem; 

f. žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné. 

                                                 
23  Zásady OSN pro seniory. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 1991 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/1111 
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2. Zařazení do společnosti 

Senioři by měli 

a. zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně formulování a realizace 

politik, které přímo ovlivňují jejich blaho, a podílet se o své znalosti 

a schopnosti s mladšími generacemi; 

b. mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti pro služby občanské společnosti 

a pracovat jako dobrovolníci na místech odpovídajících jejich zájmům 

a schopnostem; 

c. mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí. 

 

3. Péče 

Senioři by měli 

a. mít užitek z rodinné péče a  péče a ochrany společnosti v souladu se systémem 

kulturních hodnot každé společnosti; 

b. mít přístup ke zdravotní péči, která by jim pomohla udržet nebo nabýt 

optimální úroveň tělesného, duševního a emočního zdraví a zabránit nebo 

zpozdit propuknutí nemoci; 

c. měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by rozšířily jejich 

autonomii, ochranu a péči o ně; 

d. mít možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče zajišťující 

ochranu, rehabilitaci, sociální a duševní stimulaci v humánním a bezpečném 

prostředí; 

e. požívat lidských práv a základních svobod, až žijí v jakémkoli obydlí, zařízení 

sociální péče nebo léčebném zařízení, což zahrnuje i respektování jejich 
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důstojnosti, víry, potřeb a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o ně 

a o kvalitě jejich života. 

 

4. Seberealizace 

Senioři by měli 

a. mít možnost využívat příležitosti k plnému rozvoji svých schopností; 

b. mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, duchovním a rekreačním zdrojům 

společnosti. 

 

5. Důstojnost 

Senioři by měli 

a. žít v důstojnosti a bezpečí a nemělo by být využíváno jejich tělesné nebo 

duševní závislosti; 

b. Se seniory by mělo být dobře zacházeno bez ohledu na jejich věk, pohlaví, 

rasovou nebo etnickou příslušnost, postižení a další stav, a měli by být 

hodnoceni nezávisle na jejich ekonomickém přínosu. 
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6.1.3    Aktivní stárnutí podle Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) 

Další důležitá organizací světového významu, OECD, definuje aktivní stárnutí 

jako schopnost lidí, jak stárnout a vést produktivní život ve společnosti a 

ekonomice, což znamená, že jsou schopni činit pružná rozhodnutí o tom, jakým 

způsobem budou trávit čas v průběhu svého života – ve vzdělávání, v práci, 

ve volném čase a v péči o druhé.
24

  

  

  

6.1.4    Aktivní stárnutí podle světových institucí – shrnutí 

Organizace světového významu tedy vidí aktivní stárnutí jako široké spektrum 

zásad a cílů, jež by měly jednotlivé státy sledovat a snažit se je s ohledem 

na celkový kontext dané země uplatnit ve veřejné politice. Společné body lze 

najít ve snaze o zapojení seniorů do společnosti, udržení jejich samostatnosti a 

participace na společenském a ekonomickém dění. Realita ovšem mnohdy 

bývá taková, že se pojetí politiky aktivního stárnutí v jednotlivých evropských 

zemích zužuje pouze na dimenzi jedinou – jak zapojit stárnoucí populaci 

do pracovního procesu, tj. jak zvýšit zaměstnanost osob vyššího věku.
25

  

 

  

                                                 
24 Maintaining prosperity in an ageing society. Paris: OECD, 1998, s. 84. ISBN 9789264160934. 
25 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech 
českých seniorů a seniorek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, s. 18. Studie (Sociologické 
nakladatelství), sv. 94. ISBN 9788074191527. 
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6.2  Aktivní stárnutí podle Evropské unie (EU) 

Evropská unie je nadnárodní institucí se sídlem v Bruselu, která vznikla v roce 

1993. Momentálně seskupuje 28 evropských států.
26

 Samotná EU je tvořena 

následujícími orgány: globální priority EU stanovuje Evropská rada, kde 

jednají hlavy členských států, Evropský parlament shromažďuje přímo volené 

poslance členských států, kteří by měli hájit zájmy občanů, zájmy EU hájí 

Evropská komise, jejíž členové jsou jmenováni členskými státy a nakonec 

Rada EU, ve které své zájmy prosazují vlády členských států.
27

  

Aktivní stárnutí má v rámci EU na starosti především Evropská komise. 

Aktivní stárnutí zde představuje zůstat odpovědný za život tak dlouho, jak jen 

to bude možné s ohledem na věk, společně se zapojením do ekonomiky a 

společnosti. Mezi hlavní problémy patří především rychle se zvyšující podíl 

starších osob v kombinaci s nízkou porodností. Evropská komise dále uvádí, že 

mezi lety 2010 až 2060 vzroste počet osob nad 65 let z 17,4 % na 29,5 %, 

počet osob nad 80 let se ztrojnásobí a to na 12 % celkového počtu osob. 

Ve stejném časovém období je zároveň očekáván pokles ekonomicky aktivní 

části populace a to na 14,2 %. Existuje zde riziko nestabilnosti a neudržitelnosti 

důchodového systému, zdravotní a dlouhodobé péče v návaznosti 

na nedostatek pracovní síly, která by byla schopna pokrýt potřeby spojené 

s nárůstem počtu seniorů.
28

 

Evropská komise na možné hrozby reaguje a snaží se tuto problematiku 

dostat do většího podvědomí nejrůznějšími způsoby – rozvinula index 

aktivního stárnutí pro posouzení nevyužitého potenciálu seniorů, existuje zde 

Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí či Výbor 

pro sociální ochranu a také vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity.   

                                                 
26 Členské státy Evropské unie. Evropská unie [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://europa.eu/about-
eu/countries/member-countries/index_cs.htm 
27 Orgány, instituce a ostatní subjekty EU. Evropská unie [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_cs.htm 
28 Active Ageing. European Commission [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=en 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=en
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6.2.1    Index aktivního stárnutí (Active Ageing Index – AAI) 

Index aktivního stárnutí je nástrojem, který vznikl v návaznosti na Evropský 

rok 2012. Vyvinulo ho Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum 

ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN a Evropskou komisí 

pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Oficiálně představen 

byl právě na zmíněné kyperské konferenci. Byl vytvořen jako srovnávací 

nástroj, který umožňuje zhodnocení vývoje v časovém horizontu. Do budoucna 

by měl napomáhat k vhodnému formování politických agend. Upozornit by 

měl taktéž na nevyužitý potenciál starších občanů v oblasti aktivní participace 

na trhu práce, ve společnosti a sloužit k nastavení vhodných podmínek 

pro jejich nezávislé žití. Právě mobilizace potenciálu seniorů je zásadní 

pro zajištění prosperity všech generací ve stárnoucí společnosti.  

AAI hodnotí úroveň a kvalitu života seniorů v jednotlivých státech 

Evropské unie. Konkrétně dochází k hodnocení následujících čtyř oblastí: 

zaměstnanost osob vyššího věku, jejich nezávislost a samostatnost, sociální 

aktivitu a participaci a prostředí, které by mělo umožňovat aktivní stárnutí. 

V souvislosti s těmito čtyřmi oblastmi je spojeno 22 indikátorů – vyšší hodnota 

indikátoru značí lepší podmínky pro aktivní stárnutí. Celkový index aktivního 

stárnutí se poté vypočítá jako průměr ze 4 hodnocených oblastí. Ve výsledku to 

znamená, že čím výše se daná země v žebříčku AAI nachází, tím lépe je její 

politika aktivního stárnutí ze strany EU hodnocena. Neznamená to však, že by 

byla první ve všech oblastech. V čele AAI v roce jeho vydání stály severské 

země, a to Švédsko, Dánsko a Finsko. Zároveň ukázal, že země jako je Malta a 

Řecko, mají ve svém nastavení politiky spoustu prostoru pro zlepšení v oblasti 

politiky aktivního stárnutí. Za nízkým skóre, které země střední a jižní Evropy 

získali, stojí především nedostatky v doméně vhodného prostředí. Naopak 

země jako je Kypr, Portugalsko či Estonsko a Bulharsko si vedou dobře 

v oblasti zaměstnanosti, Itálie, Francie a Španělsko však v této doméně 
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zaostávají. Česká republika a Německo, které je v žebříčku o dvě místa 

před námi, se nacházejí mírně nad průměrem EU.
29

 

 

Tabulka č. 1: Hodnocení 27 zemí EU na základě celkového AAI a 

jednotlivých domén 

 

Policy Brief: Introducing the Active Ageing Index [online]. Dostupné z: 

http://europa.eu/ey2012/BlobServlet?docId=9791&langId=en 

 

 

                                                 
29 Active Ageing Index 2012 launched in Cyprus at the European Year closing conference. European Union: European 
Year for Active Ageing and Solidarity between Generations [online]. 2012 [cit. 2014-03-18]. Dostupné z: 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1749&furtherNews=yes 

http://europa.eu/ey2012/BlobServlet?docId=9791&langId=en
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1749&furtherNews=yes


   

 

21 

  

6.2.2    Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého 

stárnutí (European Innovation Partnership on Active and 

Healthly Ageing – EIP on AHA) 

Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí je 

pilotním projektem, jenž vznikl vedle iniciativy Evropského roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity a Indexu aktivního stárnutí. Tento projekt 

má za cíl u občanů EU prodloužení počtu let prožitých ve zdraví o dva roky. 

Prostředky, kterými by mělo být možné dosáhnout nastaveného cíle, jsou 

především zlepšení zdravotního stavu a kvality života celé populace s důrazem 

na starší osoby, zajištění udržitelnosti a účinnosti zdravotnictví a systémů 

sociální péče a zvýšením konkurenceschopnosti průmyslu Evropské unie 

podporou podniků společně se snahou o jejich pronikání na nové trhy.
30

 

Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí 

funguje tak, že na základě spolupráce mezi subjekty z veřejného i soukromého 

sektoru dochází k jejich propojení, což by mělo urychlit zavádění inovací. 

Zainteresovaní účastníci projektu jsou totiž zavázáni k přijetí a následné 

realizaci vybraných opatření. Partnery představuje Evropská komise a státy 

EU, jednotlivé regiony, průmyslová odvětví a odborníci z oblasti zdravotní a 

sociální péče, společně s organizacemi, které zastupují seniory a pacienty. 

                                                 
30 Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (AHA). Evropská komise [online]. [cit. 2014-03-
30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_cs.htm 

http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_cs.htm
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Tabulka č. 2: Tři pilíře AHA 

 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ: Realizace strategického 

prováděcího plánu pro evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí 

[online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=88179 

 

Pro hodnocení úspěšnosti projektu je vypracován rámec pro hodnocení a 

sledování výsledků. Jeho výhodou je usnadnění stanovení příčinných 

souvislostí a měření dopadů mezi konkrétními činnostmi zúčastněných 

subjektů. Je založen na mnohostranném přístupu, obsahuje různé úrovně a 

četné ukazatele pro obecné/ konkrétní cíle. Výsledky budou sloužit jako 

podklad pro pravidelné zprávy Komise, které jsou podávány Evropskému 

parlamentu a Radě.  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=88179
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6.2.3    Výbor pro sociální ochranu (Social Protection Committee – 

SPC) 

Výbor pro sociální ochranu je poradenským orgánem, jehož úkolem je 

především monitorování sociálních podmínek a rozvoj sociální ochrany 

ve členských státech. Sbírá informace v oblastech jako je sociální inkluze, 

zdravotní a dlouhodobá péče a penze. SPC taktéž vyvolává diskuzi a podporuje 

koordinaci různých politických přístupů napříč vládami zemí EU s Komisí. 

Produkuje posudky buďto na základě své vlastní iniciativy nebo na základě 

požadavku samotné Komise. Mezi hlavní produkty SPC patří především 

strategické sociální reporty členských zemí, posudky pro jednotlivá národní 

ministerstva, výroční zprávy a tematicky zaměřené posudky z již zmíněných 

oblastí, kterými se SPC zabývá.
31

 

 

 

6.2.4    Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 

(European Year 2012) 

Cílem iniciativy Evropský rok, která je vyhlašována již od roku 1983, je 

především zvýšení informovanosti obyvatelstva o problémech, se kterými se 

společnost musí potýkat tím způsobem, aby byla vyvolána diskuze a došlo 

ke změně všeobecného postoje. Téma je navrhováno Evropskou komisí a 

následně jej přijímá Evropský parlament a členské státy.
32

 

Rok 2012 byl Evropskou unií pojat jako rok aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity. Směřuje tak především k vytvoření většího množství 

pracovních příležitostí a ke zlepšení pracovních podmínek pro narůstající počet 

lidí vyššího věku v Evropě, napomáhá jim hrát aktivní roli ve společnosti a 

nestagnovat a podporuje zdravé stárnutí a nezávislé žití. Hlavním cílem je 

                                                 
31 Social Protection Committee. European Commission [online]. [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758 
32 Evropský rok. Evropská unie [online]. [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/basic-
information/european-years/index_cs.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758
http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_cs.htm
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odstranění stereotypu, který souvisí s představou seniora jako zátěže 

pro společnost. Jelikož Evropané žijí stále déle, dochází, v ruku v ruce se stále 

se zlepšující zdravotnickou péčí, k tomu, že jejich uplatnění může být i 

ve vyšším věku široké. Na základě těchto změn se vlády členských států snaží 

najít způsoby, jak osoby vyššího věku lépe začlenit do společnosti a udržet je 

aktivní. Právě tyto změny nepřináší výhody jen pro osoby samotné, ale i pro 

společnost jako celek – jsou jimi ekonomické výhody. EU neprezentuje 

demografické změny jen jako hrozbu, na kterou je nutné reagovat, ale i jako 

příležitost pro rozvoj nových produktů a služeb pro potřeby starší generace. 

Spatřují zde potenciál pro širokou škálu nových technologií, které by seniorům 

umožnili setrvat ve společnosti v autonomním postavení a žít déle ve svých 

vlastních domovech. Ve výsledku měl Evropský rok aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity především zvýšit informovanost lidí o problémech, 

které jsou spojené s demografickým stárnutím a jeho projevy, identifikovat a 

navrhnout možná řešení a také povzbudit politické aktéry a účastníky na úrovni 

vlád k podpoře aktivního stárnutí. Bez institucionálních a politických změn 

mohou změny demografické přesahovat hranice mezigenerační solidarity tak, 

že aktivní část populace bude muset stále častěji vynakládat prostředky 

na vzrůstající počet starších osob.  

Mezi konkrétní cíle EY 2012 patřilo:
33

 

a. zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí a jeho různých 

aspektů a zajistit, aby mu bylo přiznáno významné postavení v politické 

agendě subjektů zúčastněných na všech úrovních, s cílem vyzdvihnout 

cenný přínos starších lidí pro společnost a hospodářství a více jej uznávat, 

podporovat aktivní stárnutí, solidaritu mezi generacemi a vitalitu a 

důstojnost všech lidí, více se snažit o mobilizaci potenciálu starších lidí 

bez ohledu na jejich původ a umožnit jim vést nezávislý život; 

                                                 
33 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí [online]. 3. 10. 2012 [cit. 2014-04-04]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11696 

http://www.mpsv.cz/cs/11696
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b. podněcovat diskuzi, předávat si informace a rozvíjet vzájemnou výměnu 

zkušeností mezi jednotlivými členskými státy, jakož i zúčastněnými 

subjekty na všech úrovních s cílem podporovat politiku aktivního stárnutí, 

určit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost v dané 

oblasti; 

c. nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní Unii, 

členským státům a zainteresovaným subjektům na všech úrovních, 

při výrazném zapojení občanské společnosti, sociálních partnerů a podniků 

a se zvláštním důrazem na podporu informačních strategií, aby 

prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly inovativní řešení, 

politiky a dlouhodobé strategie, včetně komplexních strategií řízení 

zohledňujících věkovou strukturu v oblasti zaměstnanosti a práce, a 

sledovaly konkrétní cíle týkající se aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity; 

d. podporovat činnosti, které pomohou bojovat proti diskriminaci na základě 

věku, překonávat stereotypy související s věkem a odstranit bariéry, 

zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob. 

 

Pro samotné dosahování cílů je třeba zejména realizování nejrůznějších 

aktivit a činností, mezi které patří propaganda a posilování informovanosti 

společnosti (konference, podpůrné akce, informační a vzdělávací akce 

s využitím médií), výměna informací, zkušeností a osvědčených postupů a 

výzkum (jak na úrovni samotné EU, tak i na úrovni regionální a celostátní). 

Jedná se tedy o proces dlouhodobého charakteru.  

Důležité je především stavět na již dosažených cílech a nepolevit v celkové 

iniciativě o dosažení lepších podmínek pro aktivní stárnutí. V návaznosti na to 

členské státy Evropské unie společně s Komisí vydaly „Zásady aktivního 
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stárnutí a mezigenerační solidarity“. Tento dokument by měl sloužit především 

jako kontrolní seznam pro zainteresované aktéry v tom významu, aby měli 

dostatek informací pro řešení konkrétních situací problematiky aktivního 

stárnutí a jak ho podporovat. Zaměřuje se na tři oblasti – zaměstnanost, 

zapojení do společnosti a nezávislý život. 

 

Zásady aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity:
34

 

Zaměstnanost  

a. Další odborné vzdělávání a příprava: Nabídnout ženám a mužům všech 

věkových skupin přístup ke vzdělávání, odborné přípravě a rozvoji 

dovedností a účast na těchto aktivitách, což jim umožní (opětovně) vstoupit 

na trh práce v rámci kvalitních pracovních míst a plně se do něj zapojit.  

b. Zdravé pracovní podmínky: Prosazovat pracovní podmínky a pracovní 

prostředí, které uchovávají zdraví a dobré životní podmínky pracovníků, 

čímž zajišťují jejich celoživotní zaměstnatelnost.  

c. Strategie řízení zohledňující věkovou strukturu: Přizpůsobovat profesní 

dráhu a pracovních podmínky měnícím se potřebám pracovníků s jejich 

rostoucím věkem, čímž se zamezí předčasným odchodům do důchodu. 

d. Služby zaměstnanosti pro starší pracovníky: Poskytovat poradenství a 

podporu při umisťování a znovuzačleňování starších pracovníků, kteří si 

přejí setrvat na trhu práce.  

e. Předcházení diskriminaci na základě věku: Zajistit rovná práva pro starší 

pracovníky na trhu práce tím, že se upustí od používání věku jako 

rozhodujícího kritéria pro posuzování způsobilosti pracovníků vykonávat 

určitá zaměstnání; zamezit negativním stereotypům týkajícím se věku a 

diskriminačnímu chování vůči starším pracovníkům na pracovišti; 

zdůrazňovat přínos starších pracovníků.  
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f. Systémy daní a dávek příznivé pro zaměstnanost: Přezkoumat systémy daní 

a dávek s cílem zajistit, aby se starším pracovníkům vyplatilo pracovat, 

při současném zajištění přiměřené úrovně dávek.  

g. Předávání zkušeností: Využívat znalostí a dovedností starších pracovníků 

prostřednictvím odborného vedení a věkově různorodých týmů.  

h. Sladění pracovního života a péče: Přizpůsobit pracovní podmínky a 

nabídnout režimy pracovního volna vhodné pro ženy i muže, aby mohli 

jako neformální pečovatelé setrvat v zaměstnání nebo se navrátit na trh 

práce.  

 

Zapojení do společnosti  

a. Jistota příjmu: Zavést systémy, které zajistí odpovídající příjmy 

ve vysokém věku, čímž se zachová finanční nezávislost starších osob a 

umožní se jim důstojný život.  

b. Sociální začlenění: Bojovat proti sociálnímu vyloučení a izolaci starších 

osob tím, že se jim nabídnou rovnocenné příležitosti k zapojení 

do společnosti prostřednictvím kulturních, politických a společenských 

aktivit.   

c. Dobrovolná činnost seniorů: Vytvořit lepší podmínky pro dobrovolnou 

činnost starších osob a odstranit stávající překážky, aby mohly být starší 

osoby přínosem pro společnost díky využití jejich schopností, dovedností a 

zkušeností.  

d. Celoživotní učení: Poskytnout starším osobám příležitosti k učení, zejména 

v oblasti informačních a komunikačních technologií, sebepéče a osobních 

financí, čímž se jim umožní zapojit se aktivně do společnosti a postarat se 

o sebe.  

e. Účast na rozhodování: Zajistit, aby starší ženy a muži byli nadále zapojeni 

do rozhodování, zejména v oblastech, které se jich přímo týkají.  

                                                                                                                                 
34 Hlavní zásady pro aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu. Rada Evropské unie [online]. 2012 [cit. 2014-04-04]. 
Dostupné z: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2017468%202012%20INIT 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2017468%202012%20INIT
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f. Podpora neformálních pečovatelů: Poskytovat profesionální podporu a 

odbornou přípravu neformálním pečovatelům; zajistit péči a přiměřenou 

sociální ochranu v zájmu předcházení sociálnímu vyloučení pečovatelů.  

 

Nezávislý život  

a. Podpora zdraví a prevence nemocí: Přijmout opatření s cílem co nejvíce 

prodloužit u žen i mužů střední délku života prožitou ve zdraví a snížit 

riziko závislosti prostřednictvím podpory zdraví a prevence nemocí. 

Nabízet možnosti fyzické a duševní činnosti přizpůsobené schopnostem 

starších osob.  

b. Přizpůsobené bydlení a služby: Přizpůsobit bydlení a poskytovat služby, 

které umožní starším osobám se zdravotním omezením žít v co největší 

možné míře nezávisle.  

c. Přístupná a finančně dostupná doprava: Přizpůsobit dopravní systémy tak, 

aby byly přístupné, finančně dostupné a bezpečné pro starší osoby, což jim 

umožní i nadále žít nezávisle a aktivně se zapojit do společnosti.   

d. Prostředí a zboží a služby odpovídající věku: Přizpůsobit místní prostředí a 

zboží a služby tak, aby byly vhodné pro osoby všech věkových skupin 

(přístup „design pro všechny“), zejména využíváním nových technologií 

včetně e-zdraví; předcházet při přístupu ke zboží a službám diskriminaci 

na základě věku.  

e. Maximalizace nezávislosti v dlouhodobé péči: Zajistit pro osoby, které 

potřebují pomoc nebo péči, aby byla v co nejvyšší možné míře zvýšena, 

zachována nebo obnovena jejich nezávislost a účast a aby se k nim 

přistupovalo důstojně a se soucitem.  
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7 Pojetí Evropského roku aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity 2012 – Česká republika 

Oficiálně byl Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v ČR 

uveden na zahajovací konferenci 1. 3. 2012 v pražském Černínském paláci.
35

 

Klíčovou roli hrálo v této iniciativě především Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (MPSV), které vyhotovovalo ve spolupráci s dalšími aktéry a institucemi 

plány, obsahující cíle a opatření. V této části práce se zaměřuji především 

na ony instituce a popis opatření, která vzešla z dokumentů zmíněných výše.  

 

 

7.1  Zainteresované instituce 

7.1.1    Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

První institucí je Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta je stálým 

poradním orgánem vlády pro problematiku seniorů. Byla zřízena usnesením 

vlády ze dne 22. března 2006 č. 288 v návaznosti na usnesení vlády č. 1482 

k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 

2003 až 2007
36
. Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, 

aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších 

osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu 

demografického vývoje; usiluje o rovnoprávné postavení seniorů ve všech 

oblastech života, ochranu jejich lidských práv a o rozvoj mezigeneračních 

vztahů v rodině a ve společnosti.
37

 Tento poradní orgán se schází podle 

potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výstupy jsou dostupné veřejnosti a to buď 

na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) či 

                                                 
35 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012: Minister Drabek opens the European 
Year 2012 in the Czech Republic. European Union [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1218&furtherNews=yes 
36  Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2897 
37  Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2006. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
[online]. 2007 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4280/zprava_2006.pdf 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1218&furtherNews=yes
http://www.mpsv.cz/cs/2897
http://www.mpsv.cz/files/clanky/4280/zprava_2006.pdf
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stránkách Úřadu vlády. Má 28 členů, mezi nimiž je předseda, kterým je 

ministr/ ministryně práce a sociálních věcí, a místopředseda Rady, což je 

náměstek ministra práce a sociálních věcí, který je kompetentní ve věci 

problematiky seniorů a stárnutí. V tuto chvíli je předsedkyní Rady Mgr. 

Michaela Marksová, která je od ledna letošního roku ministryní práce a 

sociálních věcí, místopředsedkyní Mgr. Jana Hanzlíková, která je náměstkyní 

ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování. 

Rada má dle usnesení vlády napomáhat při řešení otázek, jako jsou 

soudržnost rodiny, zlepšování zdraví ve stáří, ochrana lidských práv a 

zabránění diskriminace na základě věku, prevence zneužívání seniorů, zvýšení 

jejich zaměstnanosti, přizpůsobení a rozvoj bydlení, dopravy a dalších 

potřebných služeb, které jsou vyžadovány seniory. Svojí činností by také měla 

vytvářet prostor pro diskuzi a podněcovat ji. Zároveň by tak měla přispívat 

ke tvorbě efektivního nastavení politiky, která by seniorům umožnila důstojný 

život.  

Součástí Rady jsou pracovní skupiny, které jsou specificky zaměřené. Tyto 

pracovní skupiny nemají vlastní statut, jednají neformálně a rozhodují 

konsensuálně. 
38

 Jejich úkolem je mimo jiné připravovat podklady pro zasedání 

Rady. Skupiny jsou celkem čtyři: 

- Pracovní skupina pro zdravotní a sociální politiku, zdravotní a 

sociální služby 

- Pracovní skupina pro trh práce, celoživotní učení a hmotné 

zabezpečení 

- Pracovní skupina pro podporu informovanosti, společenské 

participace a odstraňování diskriminace starších lidí 

- Pracovní skupina pro bydlení a residenční sociální služby
39

 

Členové rady se mohou zúčastňovat jednání všech pracovních skupin. 

Těchto jednání se navíc mohou účastnit i externí spolupracovníci, kterými jsou 

                                                 
38  Pracovní skupiny Rady. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2007 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/2867 
39  Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2007. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
[online]. 2008 [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5364/seniori_cinnost.pdf 

http://www.mpsv.cz/cs/2867
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například uznávaní odborníci na danou problematiku, kteří obdrží pozvání 

předsedy konkrétní pracovní skupiny. 

 

 Je ovšem nutné podotknout, že politice aktivního stárnutí zde nebyla 

v minulosti přikládána dostatečná pozornost – o problémech souvisejících 

se seniory a stárnutím populace se příliš nehovořilo, neexistovala tudíž ani 

opatření, která by tuto situaci řešila. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

zde sice existuje již od roku 2006, byly vydávány nejrůznější národní plány a 

programy, ovšem masovější kampaň, jejíž hlavním účelem bylo rozšířit 

informace o demografickém stárnutí a samotných seniorech, přišla až 

s vyhlášením Evropského roku 2012.   

 Zajímavé je, že následující aktér, o kterém budu hovořit, tj. Rada 

seniorů ČR, vznikla o pouhý rok dříve než Rada vlády pro seniory a stárnutí 

populace – možná to mohlo být impulsem pro vládu k vytvoření 

specializovaného poradního orgánu, jistá podobnost v názvu by tomu i 

odpovídala.  

 

 

7.1.2    Rada seniorů České republiky – RSČR 

Rada seniorů ČR byla založena dne 31. května 2005 dvanácti členskými 

organizacemi důchodcovského hnutí. Dnes je Rada orgánem, který seskupuje 

24 organizací s celostátní působností (mimo jiné i Asociaci univerzit třetího 

věku), 6 organizací s regionální působností, 40 klubů seniorů a 8 městských rad 

seniorů.
40

  

 

 

                                                 
40 Členské organizace RSČR. Rada seniorů České republiky [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné z: 
http://www.rscr.cz/clenske-organizace-rscr/ 

http://www.rscr.cz/clenske-organizace-rscr/
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7.2 Klíčové dokumenty 

7.2.1    Memorandum 

Při této příležitosti oficiálního vyhlášení Evropského roku 2012 v České 

republice bylo vyhotoveno Memorandum, které si klade za cíl konkretizovat a 

pojmenovat oblasti, jejichž rozvoj je pro aktivní život seniorů žádoucí. 

Prvním bodem tohoto dokumentu je celoživotní vzdělávání. V globálním 

měřítku se stále více šíří myšlenka toho, že by se lidé měli vzdělávat po celý 

svůj život, což souvisí s lepší duševní i fyzickou kondicí. V České republice by 

tak měl být kladen důraz na rozvoj činnosti Univerzit třetího věku. V ČR 

existuje občanské sdružení Asociace univerzit třetího věku, které seskupuje 

instituce, které nabízejí vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského 

vzdělání, které jsou určené občanům v důchodovém věku.
41

 Mezi institucemi 

nalezneme většinu českých vysokých škol a univerzit. Společně s Univerzitami 

třetího věku by měly být podporovány i nejrůznější semináře a workshopy, 

speciálně přizpůsobené potřebám seniorů, a dále také vzdělávací aktivity 

např. v domovech pro seniory, zaměřené na práci s počítačem či finanční 

gramotnost.
42

 

Další oblastí, na kterou je Memorandum zaměřeno, je zaměstnávání 

seniorů. Zde je přihlíženo k tomu, že do budoucna bude třeba využít osoby 

nad 50 let a efektivně je zapojit. K tomu je však třeba změnit legislativní 

nastavení, pracovní podmínky, ale i postoj – ať už je se jedná o zaměstnavatele, 

zaměstnance či společnost jako celek. Je třeba utvořit taková opatření, aby 

nedošlo pouze ke zvýšení věku odchodu do důchodu, ale k plnohodnotné 

změně v oblasti pracovního života.
43

 Inspirovat se Česká republika může 

u zemí EU, kde jsou zavedena taková patření, která by zde mohla být 

realizována, což je dalším bodem Memoranda. 

                                                 
41 Základní informace o AU3V. Asociace univerzit třetího věku [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 
http://www.au3v.org/ 
42 Memorandum pro Evropský rok 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf 
43 Memorandum pro Evropský rok 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf 

http://www.au3v.org/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf
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Vzhledem k tomu, že se lidé dožívají stále vyššího věku, je třeba dbát 

na podporu kvality jejich života v každém, i v tom důchodovém věku. Právě 

kvalita života se odvíjí z dalších oblastí, jakými může být například zdravotní 

péče (kam patří mimo jiné pohybové a sociální aktivity, zdravá výživa, 

duchovní oblast a péče o duševní kondici či preventivní opatření), kvalita a 

dostupnost zdravotních a sociálních služeb, bezpečné prostředí (tj. zejména 

v oblasti bydlení a dopravy), vzdělání a osobnostní rozvoj, účast na kulturním a 

společenském životě či zapojení seniorů do dobrovolnických aktivit. Vzhledem 

ke svým zkušenostem mají senioři potenciál pro učení mladších generací v celé 

řadě oblastí. Mělo by tak docházet k podpoře dobrovolnictví, které by bylo 

založeno na spolupráci občanů s organizacemi (např. těmi neziskovými), dále 

je třeba podpořit propojení různých forem terénní péče o seniory a to formou 

kombinace péče profesionální, zapojením rodinných příslušníků i 

dobrovolníků. Nezaměstnané osoby nad 50 let je taktéž vhodné zapojovat do 

dobrovolnictví, aby měli pocit, že i oni jsou užiteční. Základem by však mohlo 

být zařazení celé této problematiky do vzdělávacích programů škol a podpora 

medializace formou zveřejňování příkladů dobré praxe.
 44

 

S plnohodnotným životem seniorů však souvisí i jejich kontakt s ostatními 

generacemi, na který se Memorandum taktéž zaměřuje. S odkazem k tomu, že 

upřednostňování jedné generace patří minulosti a je třeba uvědomění 

spočívající v tom, že jedni potřebujeme druhé, přichází s tím, že je třeba 

podporovat lidi napříč generacemi k tomu, aby uznávali hodnoty generací 

jiných, vzájemně spolupracovali na svých problémech a rozvíjeli mezi sebou 

přátelskost.  

Společně s rozvojem všech těchto oblastí Memorandum pamatuje i 

na lidská práva seniorů. Jelikož patří k nejzranitelnějším skupinám 

obyvatelstva, je třeba prosazovat a chránit jejich práva. Myšleno je tím 

předcházení diskriminace na základě věku, špatnému zacházení a tvrdě 

                                                 
44  Memorandum pro Evropský rok 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf
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postihovat fyzické či psychické týrání seniorů i v tom smyslu, kdy jsou 

zneužívání jako spotřebitelé.
45

 

Tento dokument by tedy měl být nejen jedním z těch klíčových 

souvisejících s Evropským rokem 2012, ale i východiskem pro další kroky jak 

na úrovni národní, tak i regionální v následujících letech. 

 

 

7.2.2    Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 

let 2013 až 2017 

V návaznosti na Memorandum vznikl dokument s název Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.  Tento plán je 

hlavním výstupem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity 2012 v České republice. Na jeho tvorbě se podílela celá řada aktérů – 

zástupci z neziskového sektoru, samosprávy, soukromých firem, akademické 

sféry, různých resortů i samotní senioři. Jeho cílem je především definovat 

základní priority pro nadcházející období, konkrétní cíle, opatření, to vše 

společně s časovým harmonogramem a vymezením zodpovědnosti.
46

 Národní 

akční plán pracuje především s pojmy senior a starší pracovník. Senior je zde 

vymezen jako osoba, která dosáhla statutárního věku potřebného k odchodu 

do řádného starobního důchodu bez ohledu na to, zda starobní důchod pobírá či 

nikoliv. Starší pracovník je pojat jako osoba starší 50 let, které dosud nevznikl 

nárok na pobírání řádného starobního důchodu.
47

 Před vypracováním 

samotného plánu vznikla podkladová studie, která slouží jako důkaz 

pro důležitost navrhovaných opatření a změn.  

 Zajímavý je fakt, že MPSV v tomto případě nepoužilo v názvu 

dokumentu pojem „aktivní stárnutí“, ale „pozitivní“. Přesný důvod uveden 

                                                 
45 Memorandum pro Evropský rok 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf 
46 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
[online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf 
47 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
[online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15756/Memorandum_pro_EY2012.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf
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není, ale může to být odkazem ke snaze vnímat stále se prodlužující lidské 

životy jako pozitivní výsledek úsilí celé lidské populace, jak je naznačeno 

v dokumentu o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity 2012 v České republice.
48

  

 

 

Národní akční plán obsahuje sedm priorit, u každé z nich je uvedena 

vize, strategické a specifické cíle, opatření, kterými se jich pokusit dosáhnout, 

aktéry podílející se na spolupráci a termín, do kdy by měly být cíle naplněny:
49

 

 

1. Zajištění a ochrana lidských práv starších osob 

- Vize zde má podobu ideálního stavu, kdy senioři naplno využívají svá 

práva a nedochází k diskriminaci. V tomto ohledu je třeba zaměřit se 

na informovanost celé společnosti o potřebách, které starší lidé mají, 

tzn. především šířit informační a vzdělávací materiály a podporovat 

vzdělanost širokého spektra aktérů jako jsou například advokáti, úředníci, 

zdravotníci, apod., dále zajistit ochranu seniorů před diskriminací, 

zneužíváním a špatným zacházením za pomoci zvýšení informovanosti 

společnosti a úpravy právního rámce. Aktéry, kteří se mají na těchto 

opatřeních podílet, jsou například MPSV, MS, MZ, Rada vlády pro seniory 

a stárnutí populace, Veřejný ochránce práv či neziskové organizace. 

 

2. Celoživotní učení 

- Celoživotní učení by se mělo stát přirozenou a funkční součástí společnosti. 

K tomu by mělo přispět vytvoření funkčního systému vzdělávání, které by 

odpovídalo poptávce po pracovní síle, dále využití dobrovolnictví jako 

jedné formy celoživotního učení, zefektivnění systému dalšího vzdělávání 

ve vazbě na trh práce a rozvinout koncept celoživotního vzdělávání 

                                                 
48

 Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15755/Informace_o_realizaci_EY2012.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15755/Informace_o_realizaci_EY2012.pdf


   

 

36 

  

do všech oblastí společnosti a zvýšit počet seniorů, studujících 

na Univerzitách třetího věku. Z těchto cílů plynou opatření, kterými jsou 

změna vzdělávacích programů v tom smyslu, aby již mladší generace byly 

vychovávány k úctě ke stáří či rozvoj Univerzit třetího věku. Věnovat by se 

tomu měli MŠMT, školy, vzdělávací instituce, MPSV či výzkumné 

instituce. 

 

3. Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém 

důchodového pojištění 

- V ideální společnosti by senioři měli vystupovat jako zkušení, vysoce 

odborní a vyzrálý pracovníci na trhu práce. Zároveň by zde měly existovat 

takové podmínky, které by umožnily jejich plynulý přechod z pracovní 

aktivity do starobního důchodu. K prvnímu bodu se váže cíl, který spočívá 

v reevidování systému důchodového pojištění za účelem zvýšení motivace 

osob v předdůchodovém věku k delšímu setrvání na pracovním trhu. 

K tomu by byla třeba analýza nastavení systému a následné navrhnutí 

opatření, jež by reflektovala výsledky. Dalším bodem by bylo prodloužení 

pracovní kariéry pracovníků a jejich motivace k delšímu setrvání na trhu 

práce za pomoci vhodného nastavení legislativy – pomoci by tomu měla 

podpora samostatného podnikání starších pracovníků či pravidelná analýza 

stavu trhu. Vhodné by také bylo využívat celoživotních zkušeností starších 

pracovníků – za pomoc nefinančních nástrojů je třeba podpořit vzdělávací 

instituce, které by tak mohly rozšířit nabídku rekvalifikací. Jako vhodné 

opatření se taktéž nabízí shromáždění příkladů dobré praxe flexibilního 

přístupu zaměstnavatelů, které by se následně daly vhodně šířit. Důležitým 

bodem je také podpora Age Managementu. Ten můžeme definovat jako 

„personální řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál 

zaměstnanců“.
50

 Rozvoj by mohla podpořit lepší dostupnost dat 

                                                                                                                                 
49 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
[online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf 
50 AGE MANAGEMENT – CO TO JE?. Práce nad 50 [online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: 
http://www.pracenad50.cz/50-plus/bud-v-pohode-premyslej-rovne 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf
http://www.pracenad50.cz/50-plus/bud-v-pohode-premyslej-rovne
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o možnostech jeho využití, mělo by dojít také k analýze výsledků výzkumů 

zaměřených na pracovní schopnost výzkumných pracovišť v Evropské unii 

a ve světě a následné realizaci výzkumných záměrů. Jelikož koncept Age 

Managementu není v podvědomí lidí dostatečně rozšířen, mělo by také 

dojít k realizování kampaně za účelem zvýšení informovanosti a také 

k podpoře zavedení konceptu na Úřadě práce ČR. Jako vhodné se dále jeví 

vytvoření konkrétních návrhů na změny legislativy v této oblasti s důrazem 

na možnost zavedení flexibilního odchodu do starobního důchodu, 

zavedení finanční motivace pro zaměstnavatele, kteří by podporovali 

rozvoj flexibilních norem s ohledem na potřeby starších pracovníků a 

zároveň v zákoníku práce nové flexibilní formy zaměstnání definovat. Tato 

opatření mají za úkol MPSV, MPO, místní a krajské samosprávy, 

vzdělávací instituce, apod.  

 

4. Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 

- Senioři by se měli stát nedílnou, aktivní a samozřejmou součástí naší 

společnosti. Za účelem posilování mezigeneračních vztahů by mělo 

docházet ke zvyšování povědomí veřejnosti o potenciálu a přínosech 

starších pracovníků a seniorů pro společnost, dále ke zvyšování úcty 

ke stáří – např. formou spolupráce základních a středních škol se seniory, či 

k rozvoji podmínek pro mezigenerační setkávání kupříkladu tím, že by byl 

podpořen rozvoj center, která by poskytovala zázemí pro setkávání lidí 

napříč generacemi. K těmto cílům by mělo mimo jiné pomoci i vyhlašování 

uměleckých či literárních soutěží pro základní a střední školy, jejichž 

témata by byla spojená se stářím a mezigenerační komunikací, podpora 

projektů, které by poskytovaly kurzy počítačové gramotnosti, kde by 

seniorům své dovednosti předávali žáci škol. Mimo tato navrhovaná 

opatření jsou zde i návrhy jiného charakteru – mezi nimi je vytvoření 

pracovní skupiny při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace, která by 

obcím vytvořila doporučení pro rozvoj mezigeneračních vztahů a 

spolupráce, dále realizování sociologického výzkumu, který by byl 
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zaměřený na roli prarodiče v České republice. Snahou vlády je také 

podpora seniorů v zapojení se do dobrovolnických aktivit se snahou 

o vyvrácení mýtu, že senioři mohou být pouze těmi, na koho se mají 

dobrovolnické aktivity zaměřovat a ne jejich zprostředkovateli. Za tímto 

účelem by se měly jasně definovat a uzákonit benefity pro dobrovolnickou 

činnost, dojít by mělo také k vytvoření podmínek pro realizaci projektů 

na dobrovolnictví seniorů ve veřejných službách a institucích (např. 

školství – doprovod dětí do škol, hlídání přechodů před školami, apod.). 

Do tohoto úseku podpory aktivního stáří se mají zapojit instituce jako je 

MŠMT, MPSV, MV, nestátní organizace, školy či výzkumné organizace.  

 

5. Kvalita prostředí pro život seniorů 

- Senioři by měli žít v prostředí, které by mělo odpovídající infrastrukturu, 

dostatečnou nabídkou bydlení a občanské vybavenosti a umožňovalo by 

jim tak aktivní zapojení do komunitního života. Cílem je tedy aktivně 

zapojovat seniory do života celé komunity, tzn. zapojovat je do diskuze nad 

důležitými opatřeními souvisejícími se životem na místní a krajské úrovni, 

vytvářet vhodnou infrastrukturu s výhodnou nabídkou různých forem 

bydlení a dostatkem občanské vybavenosti. K tomu by mělo přispět 

vytvoření odborné skupiny, která by vypracovala doporučující opatření 

pro stát, města a kraje za účelem zkvalitnění dopravy pro seniory, dále by 

mělo docházet ke zdůrazňování potřeb seniorů ve všech strategických 

dokumentech rozvoje veřejné dopravy a zvýšení podvědomí architektů 

o potřebách seniorů při navrhování a tvorbě prostředí a staveb za pomoci 

zajištění široké publicity a podpory diskuze na toto téma. Také by měly být 

vypracovány komparativní studie řešení situace bydlení seniorů v jiných 

státech, které by mohly sloužit jako podklad pro další plány u nás. 

S kvalitou prostředí souvisí i zvýšení bezpečnosti a ochrany seniorů 

s důrazem na prevenci kriminálních útoků či poškozování seniorů jakožto 

spotřebitelů. Dosáhnout by se toho mělo pomocí informačních seminářů a 

přednášek či například zvýšením informovanosti příslušníků Policie ČR 
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o problematice seniorů. Tuto oblast mají na starosti například MPSV, MV, 

MPO, Česká obchodní inspekce či Česká komora architektů. 

 

6. Zdravé stárnutí 

- Zdravý životní styl a prevence nemocí by se měly stát základním 

předpokladem pro zvýšení kvality a prodloužení aktivního života ve stáří. 

Prvním bodem této oblasti je tedy zvýšení informovanosti o významu 

zdravého životního stylu a prevence a to mezi všemi věkovými skupinami 

se zaměřením na občany starší padesáti let a více a to realizací cílených 

informačních kampaní a zařazením kurzů na toto téma i do osnov Univerzit 

třetího věku. Dalším bodem je podpora výzkumu na téma podpory zdraví a 

zdravého stárnutí – tzn. zpracovat analýzy a získat dostatek dat za účelem 

vytvoření sady indikátorů na porovnávání zdravotního stavu seniorů 

v obcích. Důležité je také vytvářet dostatečnou nabídku preventivních 

programů, tzn. podporovat obce a regiony v rozvoji prostředí vhodného 

pro všechny generace, dostatečně obce informovat, podporovat aktivity a 

projekty související právě se zdravým stárnutím, navázat spolupráci 

mezi MZ a MPSV za účelem navržení obsahu nového dotačního programu 

na podporu zdraví a zdravého životního stylu, otevřít dotační program, 

za pomocí projektů podporovat fyzické aktivity pro seniory, rozšířit 

spolupráci orgánů státní správy s organizacemi nestátními, které se 

zaměřují na seniory a péči o ně a v neposlední řadě i navázat spolupráci 

s těmi resorty Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé 

stárnutí, které jsou relevantní a přebírat od nich informace pro oblast 

inovací na národní úrovni. V plánu je také podpora vzdělávání 

zdravotnických a sociálních pracovníků a pracovníků sociální péče, 

zahrnutí oblasti zdravého stárnutí do středoškolských vzdělávacích 

programů či rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů týkajících se oblastí 

zdravého životního stylu pro nezaměstnané osoby ve věku 50 let a více. 

Mezi zainteresované instituce patří MŠMT, MZ, MPSV, Státní zdravotní 

ústav, vzdělávací instituce či například nestátní organizace. 
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7. Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností 

- Vizí je zde existence široké nabídky provázaných sociálně-zdravotních 

služeb včetně zapojení pečovatelů, kteří by reagovali na specifické potřeby 

nejkřehčích seniorů. Cílem je zde zajištění dlouhodobé a paliativní péče 

s ohledem na podmínky, tzn. nastavit fungující systém péče, který by 

seniorům umožnil přístup ke kvalitním zdravotně-sociálním službám, 

a každoročně vyhodnocovat účinnosti změn v systému dlouhodobé péče. 

Dalším z opatření je vytvoření pracovní skupiny, která by plánovala 

konkrétní postupy při rozvoji geriatrické péče, což je taktéž jedním z cílů 

společně s rozvojem informačních a komunikačních technologií a služeb 

asistovaného života pro seniory a zapojení se do mezinárodních programů, 

které rozvoj této oblasti podporují a následně převést nabyté informace 

do praxe. Snahou je zde také otevření pobytových sociálních služeb 

společnosti tak, aby se senioři, kteří zde žijí, nestali vyloučenou skupinou. 

Toho by se mělo docílit pomocí podpory poskytovatelů sociálních služeb 

k tomu, aby byli více otevření širší veřejnosti. S péčí o nejkřehčí seniory 

souvisí i snaha o vytvoření podmínek pro pečující rodinné příslušníky a 

jejích motivace, tzn. realizování informační kampaně o možnostech péče 

o seniory jejich rodinnými příslušníky, rozšiřování dostupnosti terénních 

služeb pro neformální pečující a zvýšení nabídky e-learningového 

vzdělávání a dalších nových služeb, které by posílily spolupráci mezi 

neformálními pečovateli a profesionály. Zapojeno je MPSV, MŠMT, MZ, 

MPO, nestátní organizace či například zdravotní pojišťovny.  

 

Na vydání Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí 

pro období let 2013 až 2017 reagovala Rada seniorů ČR a oficiálně vydala své 

vyjádření k jim vnímaným nedostatkům:
51

  

                                                 
51 Stanovisko, připomínky, požadavky a návrhy Rady seniorů České republiky k prvním tezím Národní strategie 
podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Rada seniorů ČR [online]. [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 
http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/02/N%C3%A1rodn%C3%AD-strategie-pozitivn%C3%ADho-
st%C3%A1rnut%C3%AD-2013-a%C5%BE-2017.pdf 

http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/02/N%C3%A1rodn%C3%AD-strategie-pozitivn%C3%ADho-st%C3%A1rnut%C3%AD-2013-a%C5%BE-2017.pdf
http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/02/N%C3%A1rodn%C3%AD-strategie-pozitivn%C3%ADho-st%C3%A1rnut%C3%AD-2013-a%C5%BE-2017.pdf
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- V části věnující se celoživotnímu vzdělávání upozorňují na to, že 

celoživotní učení je pro seniory momentálně spíše zájmovou aktivitou. 

Získané vzdělání se totiž podle nich nepodepisuje na snazším získání 

pracovního místa. Odvolávají se také na nový výpočet penzí a jejich 

sníženou valorizaci, což by mohlo současně se zvýšenými životními 

náklady negativně ovlivnit poptávku seniorů po vzdělávacích aktivitách. 

- U oblasti týkající se zaměstnanosti si stěžují na nekomplexnost zpracování. 

Vítají snahu o rozvoj Age Managementu a podnikatelských aktivit lidí 

nad 50 let, ale postrádají jasné vymezení možných seniorských profesí, 

systém podpory seniorských agentur práce veřejně podporované projekty 

zaměstnávání sociálně ohrožených seniorů či nabídky mezigenerační 

spolupráce ve firmách.  

- U dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce vidí problém v „úzkém“ a 

silně formalizovaném pojetí zákona o dobrovolnické službě – upozorňují 

na to, že senioři dělají dobrovolně i spoustu méně formálních aktivit jako je 

sousedská výpomoc. 

- Kapitolu o kvalitním prostředí vnímají jako zásadní. Ve vztahu k vizi jsou 

ale podle seniorů opatření nedostatečná. Chybí jim např. Nástroje 

k dosažení finanční dostupnosti nájemního bydlení osamocených seniorů. 

Upozorňují na potřebu nastavení nástroje na financování a materiální 

podpory aktivit krajských, městských i místních Rad seniorů či přímo Rady 

seniorů ČR a organizací pod ní spadající.  

- Zdravé stárnutí je seniory vnímána jako druhá nejzásadnější kapitola, která 

je však podle jejich názoru nejhůře zpracovaná. Postrádají především 

nástroje ochrany finanční dostupnosti léků, placených zdravotních služeb či 

oblast rozvoje gerontologie a geriatrie a regionální dostupnost lékařské 

péče.  

- V části věnované péči o seniory postrádají zapracování zahraničních 

osvědčených strategií. 

 



   

 

42 

  

8 Pojetí Evropského roku aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity 2012 – Německo  

Oficiálně byl Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 

v Německu odstartován 6. února 2012 na zahajovací konferenci v Berlíně, kde 

byly prezentovány a diskutovány cíle Evropského roku stejně jako navrhované 

úpravy německého systému.  

Německým protějškem českého Ministerstva práce a sociálních věcí je 

Spolkové ministerstvo pro rodiny, seniory, ženy a mládež (Bundesministerium 

für Familien, Senioren, Frauen und Jugend). Toto ministerstvo ve spolupráci 

se Spolkovou organizací seniorů (Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenorganisationen - BASGO) a Výzkumnou společností pro gerontologii 

(Forschungsgesellschaft für Gerontologie – FfG) sestavilo cíle, na které je 

třeba se v souvislosti s Evropským rokem 2012 zaměřit.
52

 

 

V Německu by tedy měl být kladen důraz na následující oblasti:
53

 

- využití potenciálu seniorů pro ekonomiku, tzn. přizpůsobit trh práce a 

pracovní podmínky demografickým změnám, 

- využití potenciálu seniorů v oblasti občanské vybavenosti, tzn. zapojit 

seniory do komunity a společenského života, 

- snaha o eliminaci stereotypů souvisejících se seniory a ukotvení nového 

modelu aktivního stárnutí, 

- nezávislý život starších občanů prostřednictvím úprav v oblasti bydlení, 

životního prostředí a infrastruktury, tzn. inovace politiky na místní úrovni – 

bydlení v obcích, zlepšení přístupnosti a vývoj a šíření produktů vhodných 

pro starší generaci, 

                                                 
52 Europäisches Jahr des aktiven Alterns 2012: Geschäftsstelle eingerichtet. Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend [online]. [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-
engagement,did=173828.html 
53 Das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012. Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend [online]. [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-engagement,did=176354.html  

 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-engagement,did=173828.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-engagement,did=173828.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-engagement,did=176354.html
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- soudržnost společnosti – solidarita v rámci jedné generace i generací všech, 

- sladění péče a zaměstnání, respektive péče a rodiny. 

K tomu, aby si obyvatelstvo uvědomovalo hodnotu aktivního stárnutí, by 

měla zároveň probíhat výměna informací mezi členskými státy a zúčastněnými 

aktéry na všech úrovních, a zároveň by měly být podporovány ty aktivity, které 

pomáhají bojovat proti diskriminaci na základě věku a zažitým stereotypům. 

Na celkem 45 projektů, které by se tomu měly věnovat, vyhradilo Spolkové 

ministerstvo 890 tisíc eur.  

 

 

8.1 Zainteresované instituce 

8.1.1    Spolková organizace seniorů – Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Seniorenorganisationen (BAGSO) 

Tento svaz seskupuje více než 100 organizací, díky čemuž se spojilo více než 

13 milionů seniorů.
54

 Spolková organizace seniorů se snaží především o 

prosazování zájmů seniorů v oblasti politiky, ekonomiky, ale i celé společnosti. 

Aktivně komunikuje se spolkovou vládou a informuje ji o potřebách starších 

osob, zároveň také organizuje celou řadu workshopů a seminářů.  

                                                 
54 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen. Die BAGSO [online]. [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 
http://www.bagso.de/die-bagso.html   

http://www.bagso.de/die-bagso.html
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8.1.2    Výzkumná společnost pro gerontologii – 

Forschungsgesellschaft für Gerontologie (FfG) 

Výzkumná společnost pro gerontologii sídlí na dortmundské univerzitě a slouží 

jako ústřední místo pro výzkum a poradenství v oblasti gerontologie. Výsledky 

svých výzkumů vydává v publikacích.
55

 

 

 

8.2  Klíčové dokumenty 

8.2.1    Národní pracovní program – Nationales Arbeitsprogramm 

Ve spolupráci Spolkového ministerstva pro rodiny, seniory, ženy a mládež, 

Spolkové organizace seniorů a Výzkumnou společností pro gerontologii vznikl 

Pracovní program k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity 2012 (Arbeitsprogramm zur Umsetzung des Europäischen Jahres für 

aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012 

in Deutschland). Jeho součástí jsou návrhy v již zmíněných oblastech, které se 

pro Německo jeví v návaznosti na stanovené cíle EU jako prioritní. Připomíná, 

jak důležitá je spolupráce spolkových zemí i celého obyvatelstva.  

 

1. Obraz stáří a věkové hranice 

- Spolková vláda zde vidí jako základní cíl zakotvení nové vize stáří. 

Podle této vize by měli být senioři vnímáni jako přínos, nikoliv naopak. 

Důraz jde zde kladen na to, jak jsou senioři vnímáni mladšími 

generacemi – jen pokud budou vnímáni pozitivně, bude docházet 

k jejich přijetí. V Německu by se tedy chtěli zaměřit na spolupráci a 

vzájemné učení mezi generacemi, které vidí jako klíčové 

pro porozumění a solidaritu.  

                                                 
55 Forschungsgesellschaft für Gerontologie (FfG). Kompass - 50 plus: Angebote im Markt für Fortgeschrittene [online]. 
[cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.kompass-50plus.de/index.php/details-
90/items/Forschungsgesellschaft_f%C3%BCr_Gerontologie_e.V..html 

http://www.kompass-50plus.de/index.php/details-90/items/Forschungsgesellschaft_f%C3%BCr_Gerontologie_e.V..html
http://www.kompass-50plus.de/index.php/details-90/items/Forschungsgesellschaft_f%C3%BCr_Gerontologie_e.V..html
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2. Potenciál seniorů pro společnost, solidarita mezi generacemi 

- Senioři jsou zde představováni jako plnohodnotní, aktivní členové 

společnosti, kteří nechtějí jen nečinně přihlížet. Proto by měla být 

posilována spolupráce mezi generacemi. Aktivních seniorů bude stále 

přibývat, a proto je třeba vytvořit jim odpovídající prostředí plné 

příležitostí, aby se mohli zapojit do společnosti. V období stáří by tak 

měl mít občan přístup k činnostem, které by on sám vnímal jako 

smysluplné a společnost jako obohacující. V případě, že starší občané 

přeberou sami za sebe velkou část odpovědnosti a budou samostatnější, 

dojde k tomu, že přestanou být na jedné straně tolik závislí na dalších 

generacích, na straně druhé to přispěje i k jejich vlastní životní 

spokojenosti a ke zvýšení kvality života. Tento cíl je německou vládou 

sledován důsledně. Existují zde tedy již různé dobrovolnické programy, 

program „Aktivní ve stáří“ (Aktiv im Altern), akční program 

vícegeneračních domů nebo sociální služba či iniciativa „Zkušenost je 

budoucnost“ (Erfahrung ist Zukunft). V Německu je tak závazek 

seniorů k zapojení se do aktivního života důležitým prvkem pro rozvoj 

mezigenerační solidarity. 

 

3. Potenciál starších občanů pro ekonomiku 

- V důsledku demografického stárnutí jsou zkušenosti a přínos starších 

pracovníků pro trh práce nezbytné. Spolková vláda již eliminovala 

překážky pro předčasný odchod obyvatel do důchodu a vytvořila 

vhodné prostředí pro zaměstnavatele k tomu, aby nabízeli práci starším 

pracovníkům. Vláda navíc oznámila zvýšení věku pro odchod 

do důchodu na 67 let od roku 2029, čímž dala jasný signál 

pro společnost a ekonomiku ohledně nutnosti transformace. Delší 

pracovní život, další vzdělání, investice do udržení zaměstnanců, stejně 

tak jako výkon, kreativita a angažovanost zaměstnanců i po středním 

věku, jsou důležitými body proti nedostatku kvalifikovaných 



   

 

46 

  

pracovníků. Senioři jsou také rostoucí skupinou spotřebitelů s vysokým 

tržním potenciálem. Upozorňuje na to iniciativa spolkové vlády 

„Ekonomický faktor věk“ (Wirtschaftfaktor Alter), která informuje 

podniky, předkládá nové návrhy a funguje jako platforma pro výměnu 

informací.  

- Se vším souvisí i dnešní úroveň zdravotní péče, která je lepší než 

v minulosti. Prevence je tedy důležitým nástrojem pro prodloužení 

pracovního života. Pracovní kapacita je tak stálá, jsou menší výdaje 

na sociální dávky, což má vliv na celkový systém sociálního 

zabezpečení, konkrétně tedy na jeho množství jeho finančních 

prostředků. Zdraví je tak nejen prostředkem pro co nejdelší setrvání 

na trhu práce, ale samozřejmě i jedním z nejdůležitějších ukazatelů 

kvality života jedince ve stáří, který rozhoduje o jeho nezávislosti a 

samostatnosti.  

 

4. Samostatný život seniorů přizpůsobením bydlení, životního prostředí a 

infrastruktury  

- Cílem opatření v této oblasti je umožnění doživotního, nezávislého 

bydlení. To znamená celkové zlepšení obytných budov – změna jejich 

konstrukčních a technických vlastností a odstraňování 

architektonických bariér. V praxi se tedy jedná o zlepšení 

informovanosti firem zajišťujících bytovou výstavbu, vlastníků 

soukromých majetků, nájemníků, řemeslníků a architektů. Také je 

důležité upravit prostřední mimo obytné jednotky – odstraněním bariér 

či vytvořením míst pro relaxaci, zlepšením infrastruktury, 

tzn. vytvořením míst k nakupování či zábavě, dostatkem lékařské péče, 

ošetřovatelských služeb či lékáren, která by navíc byla i snadno 

dostupná. Samostatné bydlení je tak možné pouze v tom případě, kdy se 

senioři mohou spolehnout na podpůrnou síť – je nutné například 

vytvářet poradenská a podpůrná centra. Tyto sítě potřebují ke svému 
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fungování lidi a instituce, které se postarají o jejich bezproblémový 

chod. Měly by být transparentní a přístupné.  

- Existují zde však také jiné formy samostatného bydlení, jako například 

ambulantní bytová společenství, které na jednu stranu upozorňují 

na situaci těžce nemocných seniorů, na stranu druhou se ukazují jako 

nový způsob bydlení, kde dochází ke kombinaci soukromí a vzájemné 

péče. Tato společenství se stále více rozmáhají a vyznačují se vysokou 

iniciativou a angažovaností. 

 

 

5. Slučitelnost péče a zaměstnání, respektive péče a rodiny 

- Přizpůsobení podmínek pro sladění péče a práce je pojato jako klíčový 

bod. 1. února 2012 byl přijat zákon (Familienpflegezeit), který 

stanovuje, že zaměstnanci mohou svoji pracovní dobu po dobu dvou let 

snížit až na 15 hodin týdně v případě péče o své rodinné příslušníky. 

Navíc pokud například dojde ke snížení pracovní doby o 50 %, 

zaměstnanec dostane 75 % svého původního hrubého příjmu. Tento 

příjem trvá i po ukončení snížené pracovní doby a to až do té chvíle, 

než se podaří srovnat časové konto. V Německu pobírá sociální dávky 

přibližně 2,4 milionu obyvatel, z toho je 1,6 milionů lidí v domácí péči 

(příbuzní či ambulantní péče). Naprostá většina lidí by se však ráda 

o své příbuzné starala sama. Přijatý zákon toto umožňuje i bez toho, 

aby se lidé museli vzdát svého zaměstnání.
56

 

                                                 
56 Arbeitsprogramm zur Umsetzung des Europäischen Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen 2012 in Deutschland. Bundesministerium für Familien, Seniorem, Frauen und Jugend [online]. [cit. 
2014-04-16]. Dostupné z: 
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Abgeschlossene_Projekte/Europaeisches_Jahr_2012/120206Arbeitsprogram
m.pdf 

http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Abgeschlossene_Projekte/Europaeisches_Jahr_2012/120206Arbeitsprogramm.pdf
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Abgeschlossene_Projekte/Europaeisches_Jahr_2012/120206Arbeitsprogramm.pdf
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9 Shrnutí 

Evropská unie, jakožto nadnárodní aktér, vychází v pojetí aktivního stárnutí 

ze zásad dalších nadnárodních organizací jako je OSN a definuje ho podobně 

jako OECD či WHO. To se poté promítá do veřejných politik členských států. 

Tyto země tak sdílejí cíle, které jim EU nastaví jako výchozí a je na nich, 

jakými prostředky a opatřeními těchto cílů dosáhnou (s přihlédnutím k již 

zmíněným zásadám).  

Jak v České republice, tak i v Německu hrají klíčovou roli ministerstva. 

V ČR je to tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, německým protějškem je 

Spolkové ministerstvo pro rodiny, seniory, ženy a mládež. Obě země reagovaly 

na vyhlášení Evropského roku 2012 tím, že vydaly akční plány, které obsahují 

klíčové oblasti související s prioritami nastavenými Evropskou unií. Nedá se 

tedy říct, že by se země v cílech lišily, ovšem opatření si již tedy každá země 

přizpůsobuje podle sebe. Podstatným rozdílem mezi ČR a Německem je to, že 

v Německu již před vyhlášením Evropského roku 2012 existovaly některá 

opatření či zákony, která upravovala podmínky pro život seniorů a naznačovala 

zaměstnavatelům, že je zde výzva, kterou je třeba se intenzivně zabývat. Česka 

republika je v tomto ohledu za svým západním sousedem pozadu. Další 

předností, kterou před námi Německo má, je fakt, že při tvoření svého 

národního pracovního programu spolupracovalo tamější spolkové ministerstvo 

přímo s organizací, která zaštiťuje zájmy seniorů a seskupuje samotné seniory 

dohromady, a také s odborníky na gerontologii, takže výsledný plán lépe 

odpovídá potřebám starší generace než v České republice. Na národním 

akčním plánu ČR se sice s MPSV podílela i další široká škála aktérů, jako 

například Asociace univerzit 3. věku, Výzkumný úřad práce a sociálních věcí 

či nejrůznější humanitární sdružení podporující seniory (Život 90, Společně 

o.p.s, …), ovšem po oficiálním vydání se ozvala Rada seniorů ČR, která 

k plánu vznesla své připomínky.  Na rozdíl od svého německého protějšku, 

kterým je Spolková organizace seniorů (BASGO), tedy s ministerstvy přímo 

nespolupracuje, spíše stojí v opozici a upozorňuje na nevyhovující podmínky. 
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Důkaz jsou například demonstrace, které proběhly 30. května 2012 za hojné 

účasti seniorů – jen v Praze se jich sešlo odhadem pět až sedm tisíc.
57

 

Důvodem byla především nespokojenost seniorů s novým výpočtem penzí či se 

zvýšením daní pro pracující důchodce.  

Dalším podstatný rozdíl lze mezi ČR a Německem nalézt ve financování 

aktivit spojených s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity 2012. Z rozpočtu EU totiž byly financovány pouze aktivity 

uskutečňované na evropské úrovni. Jak již bylo řečeno, německá vláda 

vyhradila v této souvislosti 890 tisíc eur a to především na 45 projektů, které 

by měly aktivní stárnutí podporovat. V České republice uvolnilo MPSV 500 

tisíc korun, které byly určeny především k medializaci a k pokrytí financí 

na vybrané činnosti. Řada projektů byla financována s podporou Evropského 

sociálního fondu.
58

 Konkrétní programy tak byly v průběhu Evropského roku 

realizovány spíše neziskovým sektorem za částečné podpory státu. MPSV tak 

tuto iniciativu pojalo z velké části jako příležitost pro vyvolání diskuze 

o možnostech, které s sebou přináší stárnutí populace, zatímco Německo 

aktivně rozvíjí svoji legislativu a současně finančně podporuje nejrůznější 

projekty.  

                                                 
57 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012. Rada seniorů ČR [online]. [cit. 2014-
04-20]. Dostupné z: http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/01/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-
zpr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-RSCR-za-rok-2012.pdf 
58 Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15755/Informace_o_realizaci_EY2012.pdf 

http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/01/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-RSCR-za-rok-2012.pdf
http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/01/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-%C4%8Dinnosti-RSCR-za-rok-2012.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15755/Informace_o_realizaci_EY2012.pdf
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Tabulka č. 3: Porovnání klíčových dokumentů ČR a Německa 

 

Národní akční plán podporující 

pozitivní stárnutí pro období let 

2013 až 2017 – ČR 

Národní pracovní program (Nationales 

Arbeitsprogramm) – Německo 

Klíčová 

témata 

- Zajištění a ochrana lidských 

práv starších osob 

- Celoživotní učení 

- Zaměstnávání starších 

pracovníků a seniorů ve 

vazbě na systém 

důchodového pojištění 

- Dobrovolnictví a 

mezigenerační spolupráce 

- Kvalita prostředí pro život 

seniorů 

- Zdravé stárnutí 

- Péče o nejkřehčí seniory 

s omezenou soběstačností 

- Obraz stáří a věkové hranice 

(vzájemné učení mezi generacemi) 

 

- Potenciál seniorů pro společnost, 

solidarita mezi generacemi 

 

- Potenciál starších občanů pro 

ekonomiku 

 

 

- Samostatný život seniorů 

přizpůsobením bydlení, životního 

prostředí a infrastruktury 

 

- Slučitelnost péče a zaměstnání, 

respektive péče a rodiny 

 

Klíčový 

pojem 
Pozitivní stárnutí Aktivní stárnutí 

Časový 

horizont 

2013 až 2017 + dlouhodobější 

cíle 

Není přesně stanoveno, dlouhodobější 

cíle 

Hlavní 

aktér 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

Spolkové ministerstvo pro rodiny, 

seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) 

 

(Zdroj: autorka) 
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10 Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala srovnáním dvou členských zemí EU, České 

republiky a Německa, na základě jejich přístupu k Evropskému roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity. Zkoumala jsem tedy, jakými prostředky a 

opatřeními se tyto země snaží dosahovat cílů nastavených Evropskou unií, jací 

aktéři jsou na implementaci těchto opatření zainteresování a jaké klíčové 

dokumenty vydali.  

V obou zemích tedy hrají při plnění cílů nastavených Evropskou unií hlavní 

roli ministerstva. Jak české Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jeho 

německý protějšek, Spolkové ministerstvo pro rodiny, seniory, ženy a mládež, 

jsou hlavními iniciátory při tvorbě opatření, která by měla seniorům 

do budoucna zajistit kvalitnější život a více je zapojit do společenského dění. 

České MPSV mimo Radu vlády pro seniory a stárnutí populace spolupracuje 

s mnoha dalšími aktéry, jako jsou další ministerstva, občanská hnutí či 

neziskové organizace, Rada seniorů ČR, která seskupuje seniorské organizace, 

však vůči vládě stojí spíše v opozici – na tvorbě hlavního dokumentu, 

tj. Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí na období 2013 až 

2017, se nepodílela a navíc po jeho vydání vznesla připomínky. Německo 

při tvorbě svého Národního pracovního programu s organizací, která zastupuje 

seniory, přímo spolupracovalo za podpory Výzkumné společnosti 

pro gerontologii.  

V obou zemích je zřejmý vliv Evropské unie podle teorie evropeizace. 

Dochází tedy k přijetí nastavených cílů, které se následně promítají do podoby 

samotné politiky. Každá země si pro dosažení cílů volí opatření, která by měla 

být realizovatelná na základě jejího vlastního nastavení sociálního systému a 

legislativy, směřují ale stejným směrem. Dá se tak hovořit o tom, že obě země 

se adaptují na podněty evropeizace, tudíž dochází k transformaci jejich politik. 

V České republice a Německu tak rozhodně lze najít stejné či podobné faktory, 

jelikož obě země směřují se stejným cílům. Zatímco Česká republika pojala 

Evropský rok 2012 spíše jako příležitost pro zviditelnění problematiky 
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demografického stárnutí a seniorů, Německo přímo investovalo a podpořilo 

projekty, které by měli seniorům umožňovat lepší kvalitu žití, již 

před samotným rokem 2012 zde existovaly opatření, kterými se vláda snažila 

zlepšit péči seniory a jejich životní podmínky. Právě tady je možné najít 

největší rozdíly mezi těmito dvěma státy. Navíc se zde potvrzuje teorie path 

dependence, která říká, že to, jak je politika nastavena nyní, je závislé na tom, 

jakou podobu měla v minulosti – zatímco v Německu se tomuto tématu 

věnovali více a mají již fungující základy, na kterých se dá stavět, Česká 

republika nyní dohání to, čemu dříve nevěnovala pozornost.  

Podstatnou roli zde sehrály finance. Německo na podporu aktivního 

stárnutí vyhranilo 890 tisíc euro, zatímco Česká republika v porovnání 

pouhých 500 tisíc korun a současně neopomněla zmínit to, že Evropská unie 

podporuje pouze ty projekty, které jsou na evropské úrovni.  

Dalo by se tedy říci, že Německo je o krok před námi. Na to hodnotit, o jak 

velký krok se jedná, je poměrně brzy – opatření, které obsahuje český Národní 

akční plán, by měla být realizována většinou nejdříve letos či až v roce 2017.  

Německý sociální systém je však zcela jinak nastaven a výše finančních 

prostředků se zde pohybuje v odlišných rovinách, navíc se zde plánují další 

opatření, která by v kombinaci s těmi stávajícími mohla Německo vyzdvihnout 

ještě výše.  
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12 Seznam použitých zkratek 

AAI – Index aktivního stárnutí 

AHA – aktivní a zdravé stárnutí (Active and Healthly Ageing) 

BASGO – Spolková organizace seniorů 

ČR – Česká republika 

EIP on AHA - Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého 

stárnutí 

EU – Evropská unie 

EY 2012 – Evropský rok 2012 

FfG – Výzkumná společnost pro gerontologii 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS – Ministerstvo spravedlnosti 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV – Ministerstvo vnitra 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN – Organizace spojených národů 

RSČR – Rada seniorů České republiky 

SPC - Výbor pro sociální ochranu 

VPD  - veřejněpolitické dokumenty 

WHO  - Světová zdravotnická organizace 

 



   

 

61 

  

13 Seznam tabulek, grafů a příloh 

Příloha č. 1: Hodnocení 27 zemí EU na základě celkového AAI a jednotlivých 

domén (tabulka) 
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Příloha č. 2: Tři pilíře AHA (tabulka) 
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Příloha č. 3: Porovnání klíčových dokumentů ČR a Německa (tabulka) 

 

 

Národní akční plán podporující 

pozitivní stárnutí pro období let 

2013 až 2017 – ČR 

Národní pracovní program (Nationales 

Arbeitsprogramm) – Německo 

Klíčová 

témata 

- Zajištění a ochrana lidských 

práv starších osob 

- Celoživotní učení 

- Zaměstnávání starších 

pracovníků a seniorů ve 

vazbě na systém 

důchodového pojištění 

- Dobrovolnictví a 

mezigenerační spolupráce 

- Kvalita prostředí pro život 

seniorů 

- Zdravé stárnutí 

- Péče o nejkřehčí seniory 

s omezenou soběstačností 

- Obraz stáří a věkové hranice 

(vzájemné učení mezi generacemi) 

 

- Potenciál seniorů pro společnost, 

solidarita mezi generacemi 

 

- Potenciál starších občanů pro 

ekonomiku 

 

 

- Samostatný život seniorů 

přizpůsobením bydlení, životního 

prostředí a infrastruktury 

 

- Slučitelnost péče a zaměstnání, 

respektive péče a rodiny 

 

Klíčový 

pojem 
Pozitivní stárnutí Aktivní stárnutí 

Časový 

horizont 

2013 až 2017 + dlouhodobější 

cíle 

Není přesně stanoveno, dlouhodobější 

cíle 

Hlavní 

aktér 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

Spolkové ministerstvo pro rodiny, 

seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) 

 


